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Kochasz dzieci,
nie pal śmieci!

11 listopada
Święto Niepodległości
W piosence „Sanitariuszka Małgorzatka” zaprezentował się chór działający przy parafii i Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.
Czytaj na stronie 5.

Eko Torby dla mieszkańców uszyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Czytaj na stronie 4.

Pierwszoklasiści
ślubowali

Łąki kwietne w Żarowie?
Przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom.
Czytaj na stronie 6.

Nowe stawki
za wywóz śmieci
Teren zielony przed budynkiem SP w Żarowie. Takie miejsce pod powstanie łąki kwietnej wytypowali mieszkańcy.
Czytaj na stronie 4.

Żarów
bez smogu?
Taki widok to już codzienność. Czy to wczesny ranek, czy późne popołudnie, to trujemy się wzajemnie.
Czytaj na stronie 4.

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańców gminy Żarów będą obowiązywały nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Nie będzie już
możliwości niesegregowania odpadów.
Czytaj na stronie 3.

Informacje

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach przy ul. Cichej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (brak możliwości zabudowy)
Nr Pow. Nr KW
dz. w m2

Forma oddania Cena wyw. Wys.
Godz.
nieruchomości
wadium rozp.
prawa 18.300 zł
78 843 SW1S/00025865/8 Sprzedaż
1.830 zł 9 00
własności
1. Przetarg odbędzie się w dniu
zł oraz kosztów notarialnych.
23 grudnia 2019 r. w siedzibie
8. W miejscowym planie zagospoUrzędu Miejskiego w Żarowie, ul.
darowania działka przeznaczona
Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie
jest pod zabudowę mieszkaniową
podanej w tabeli.
jednorodzinną – symbol A.57MN.
2. Warunkiem przystąpienia do
Z uwagi na nieprzekraczalną linię
przetargu jest wpłacenie wadium
zabudowy brak możliwości zabudow pieniądzu w wysokości 10 % ceny
wania działki.
wywoławczej podanej w tabeli na
9. Ogłoszenie o przetargu umieszkonto: PKO BP 64 1020 5226 0000
czone jest na stronie internetowej
6102 0629 6893 najpóźniej do dnia
Urzędu: www.um.zarow.pl
19 grudnia 2019 r. włącznie.
10. Dodatkowych informacji udziela
Za datę wniesienia wadium uważa
Referat Nieruchomości i Gospodarsię datę wpływu środków pieniężki Przestrzennej tel. 74 30 67 301
nych na rachunek Urzędu Miejskiedo dnia przetargu.
go w Żarowie.
11. Uczestnik zobowiązany jest do
3. Wadium wpłacone przez uczestniprzedłożenia komisji przetargowej
ka, który wygra przetarg, zaliczone
dowodu wpłaty wadium oraz dokuzostanie na poczet ceny nabycia,
mentu tożsamości przed otwarciem
pozostałym uczestnikom wadium
przetargu.
zwraca się w terminie do 3 dni od
12. W przypadku, gdy uczestnikiem
dnia zakończenia przetargu.
przetargu jest osoba prawna, osoba
4. Przetarg jest ważny bez względu na
upoważniona do reprezentowania
liczbę uczestników, jeżeli chociaż
uczestnika, powinna przedłożyć do
jeden uczestnik zaoferuje cenę o co
wglądu aktualny wypis z Krajowego
najmniej jedno postąpienie powyżej
Rejestru Sądowego.
ceny wywoławczej.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany
5. Cena nieruchomości sprzedawanej
przez pełnomocnika, konieczne jest
w drodze przetargu podlega zaprzedłożenie oryginału pełnomocpłacie najpóźniej do dnia zawarcia
nictwa upoważniającego do działaaktu notarialnego. W razie uchynia na każdym etapie postępowania
lania się uczestnika, który wygrał
przetargowego (dotyczy także małprzetarg, od zawarcia umowy nożeństw, gdy tylko jedno z małżontarialnej, wpłacone wadium ulega
ków jest obecne na przetargu).
przepadkowi na rzecz organizatora
14. Wpłata wadium przez uczestnika
przetargu.
przetargu jest równoznaczna z po6. Oferent nabywający nieruchomość
twierdzeniem przez niego faktu
zobowiązany będzie do uiszczenia
zapoznania się z warunkami przepodatku VAT w wysokości 23%
targu i ich akceptacją oraz treścią
wylicytowanej ceny.
klauzuli informacyjnej (RODO).
7. Oferent, który wygra przetarg zo15. Nieruchomość wolna jest od
bowiązany będzie do poniesienia
wszelkich obciążeń na rzecz osób
kosztów szacunkowych związanych
trzecich i nie jest przedmiotem zoz przygotowaniem nieruchomości
bowiązań.
do sprzedaży w kwocie 615 zł, kosz- 16. Nabywca przejmuje nieruchomość
tów dokumentacji w wysokości 200
w stanie istniejącym.

Usuwanie folii rolniczej
i odpadów z działalności rolniczej
Burmistrz Miasta Żarów informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach
programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”.
Rolnicy z gminy Żarów, zainterepadach w terminie do 29.11.2019 r.
sowani odbiorem odpadów pochow Biurze Obsługi Klienta Urzędu
dzących z działalności rolniczej,
Miejskiego w Żarowie.
takich jak: folia rolnicza, siatka do
W przypadku dużego zainteresoowijania balotów, sznurek do owiwania programem Gmina Żarów
jania balotów, opakowania po nazłoży wniosek o dofinansowanie
wozach, opakowania typu Big Bag,
do NFOŚiGW, a po otrzymaniu
mogą składać informację o w/w od- dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg i ustalone zasady
zbierania, transportu i zagospodarowania folii rolniczych i innych
ISSN 1231-4552
odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dofinansowanie
Pismo samorządu terytorialnego
do 1 tony odpadów wynosić może
gminy Żarów
do 500 zł. Różnicę pomiędzy ceną
Nakład: 3.000 egz.
Wydawca: Biblioteka Publiczna
z przetargu, a dofinansowaniem
Miasta i Gminy Żarów
pokrywa rolnik.
im. ks. Jana Twardowskiego,
Informacja o programie dostępna
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10
jest na stronie internetowej:
http://biblioteka.zarow.pl
Redakcja:
Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz, Leszek Buchowski.
http://nowa.um.zarow.pl/gazeta-zarowska/
e-mail: gazeta@um.zarow.pl

http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/
programy-priorytetowe/usuwaniefolii-rolniczych/nabor-2019/

Wniosek można pobrać ze strony
internetowej www.um.zarow.pl
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Zmiany w podatkach na 2020 rok

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe stawki podatkowe. Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 14 listopada
radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych.
– Stawki maksymalne na 2020 rok zostały ogłoszone
Stawki podatku
w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podleod środków transportowych w 2020 r.
gają zmianie na następny rok podatkowy i są zaokrą1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
glane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głów1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
847,00 zł
nego Urzędu Statystycznego. Górne granice stawek
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1 411,00 zł
podatkowych zostały zwiększone w stosunku do roku
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1 694,00 zł
ubiegłego o 1,8%. Wprowadzenie takich stawek jest
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
uzasadnione, ponieważ uzyskane dochody pozwolą
masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton,
na prawidłową realizacje zadań zaplanowanych
w zależności od liczby osi:
w budżecie gminy Żarów. W przypadku podatników
1) dwie osie jezdne:
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton 2 174,00 zł
życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatb) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton
2 174,00 zł
kowych – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej
2) trzy osie jezdne:
burmistrz Leszek Michalak.
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 2 174,00 zł

Stawki podatku od nieruchomości w 2020 r.

1.
1)

2)

3)

4)

2.
1)
2)

3)

4)

5)

6)
3.

od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności
0,95 zł
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi
4,80 zł
lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha
powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 0,50 zł
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni
3,15 zł
niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych
na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni
od budynków lub ich części:
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,81 zł
związanych z prowadzeniem działalności
23,90 zł
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności
11,18 zł
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń
4,87 zł
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2
powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 6,51 zł
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej
od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej
8,05 zł
od budowli – 2% ich wartości

OPTYK

okulary korekcyjne
okulary słoneczne
szkła kontaktowe, płyny
realizacja recept z NFZ
Stanisław Lubiński,
tel. 609 861 994
Żarów, ul. Armii Krajowej 56,
II p., pok. 41
„Medicus. NZOZ”
(poniedziałki i środy)
Świdnica, ul. Westerplatte 11
(pon. wt. śr. czw. pt.)

b)
3)
a)
b)
3.

4.

1)
a)
b)
2)
a)
b)
5.

6.

1)
a)
b)
2)
a)
b)
3)
a)
b)
7.
1)
2)

nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton
3 233,00 zł
cztery i więcej osi jezdnych:
nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton 3 233,00 zł
nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton
3 233,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych 1 979,00 zł
przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony do
poniżej 12 ton
od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi:
dwie osie jezdne:
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 264,00 zł
powyżej 36 ton
2 604,00 zł
trzy i więcej osi jezdnych:
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 264,00 zł
powyżej 36 ton
2 604,00 zł
od przyczep i naczep, które łącznie
1 694,00 zł
z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zależności od liczby osi:
jedna oś jezdna:
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 979,00 zł,
powyżej 36 ton
2 500,00 zł,
dwie osie jezdne:
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 979,00 zł,
powyżej 36 ton
2 500,00 zł.
trzy i więcej osi jezdnych:
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 741,00 zł,
powyżej 36 ton
1 995,00 zł.
od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy
mniejszej niż 22 miejsca
2 001,00 zł,
równej lub większej niż 22 miejsca
2 531,00 zł

Burmistrz Miasta Żarów
informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2,
zostały wywieszone na okres
21 dni wykazy nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy
w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 179/2019
z dnia 08 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta Żarów
informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w oparciu
o Zarządzenie Nr 186/2019
z dnia 12 listopada 2019r.
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Informacje

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych
Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańców gminy Żarów będą obowiązywały nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Nie będzie już możliwości niesegregowania odpadów.
Każdy mieszkaniec Polski, zgodWówczas mieszkańcom posesji
nie z nowymi przepisami, które
lub wspólnotom mieszkaniowym
wynikają z wymogów unijnej
zostaną naliczone podwyższone
dyrektywy, ma prowadzić zbiórkę
opłaty, czyli 46 złotych od osoby.
w sposób selektywny. Dlatego
W budynkach wielorodzinnych za
obowiązywać będzie tylko jedna
błąd jednej osoby będzie płaciła
stawka w wysokości 23,00 złotych
cała wspólnota – zaznacza Tomasz
od każdej osoby. Mieszkańcy, któKuska z Referatu Komunalnego
rzy nie będą segregować śmieci,
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
zgodnie z nowymi przepisami
Przypominamy, że w pojemniku
obowiązującymi w naszym kraju,
na odpady komunalne czyli w tzw.
zapłacą dwukrotność tej stawki,
„śmietniku” nie powinny znajdoczyli 46,00 złotych.
wać się odpady, które powinniśmy
Podstawową przyczyną wzrostu
wrzucać do odpowiednich pojemcen opłaty śmieciowej jest wzrost
ników przeznaczonych do zbiórki
tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli
selektywnej.
opłaty za każdą tonę składowaButelki PET, czysta folia, reklanych odpadów, której wielkość
mówki, butelki po chemii gowzrasta w latach 2018-2020 o kilspodarczej oraz inne tego typu
kaset procent. Projekt uchwały
odpady wrzucamy do żółtych
w sprawie ustalenia nowej stawki
kontenerów rozstawionych na
za wywóz odpadów komunalterenie gminy. Szklane butelki
nych poparło 14 radnych na sesji
i słoiki wrzucamy do konteneRady Miejskiej, która odbyła się
rów zielonych, natomiast czyste
w czwartek, 14 listopada.
niezabrudzone, niezatłuszczone
dzenia odpadów w sposób niese– Wzrost tzw.
kartony, papier, tekturę falistą oraz
lektywny, a osoby, które nie będą
opłaty marszałgazety, książki i zeszyty bez okłasię temu podporządkowywały, na
kowskiej powodek plastikowych wrzucamy do
mocy przepisów obowiązujących
duje, że firmy
kontenerów niebieskich. Dodatw naszym kraju, będą musiały
odbierające odkowo należy korzystać z Punktu
być obciążone karami. Radni
pady muszą zaSelektywnej Zbiórki Odpadów
pracując nad projektem uchwały
płacić więcej za
(PSZOK), aby tam pozbywać się
zaproponowali najłagodniejszą
składowanie odbioodpadów, twardych wielkogaz możliwych i najkorzystniejszą
padów na wysypiskach, co skutkuje dla naszych mieszkańców wersję
barytowych plastików (np. zabawzwiększeniem obciążeń ponoszoki dziecięce, krzesła ogrodowe),
kary – mówił po sesji Rady Miejnych przez gminy i koniecznością
zużytego sprzętu RTV i AGD lub
skiej z-ca burmistrza Przemysław
podniesienia opłaty śmieciowej
gruzu do 0,5 m3. Chodzi o to, aby
Sikora.
mieszkańcom, gdyż gminy nie
jak najmniejsza ilość odpadów
Nowe przepisy nakładają bezmogą dofinansowywać systemu
była wrzucana do śmietnika i trawzględny obowiązek segregacji
zbiórki odpadów. Gmina nie może śmieci. W przypadku, gdy mieszfiała na wysypisko odpadów, a jak
również na tym zarabiać.
najwięcej trafiło do powtórnego
kańcy nie będą segregować odpaAby wybrać firmę, która będzie od- dów, zapłacą podwójną stawkę.
przerobu.
bierać odpady komunalne ogłosili- – W przypadku stwierdzenia przez Nowa stawka za wywóz odpadów
śmy dwa przetargi. Po pierwszym
komunalnych: 23 złotych będzie
firmę wywozową – w naszym
przetargu okazało się, że firma
przypadku Eneris Surowce S.A., że obowiązywać od 1 stycznia 2020r.
wywozowa zaproponowała bardzo w pojemnikach lub kontenerach na Zmiana stawek nie powoduje
wysokie stawki, dlatego rozpisalikonieczności składania nowej deodpady komunalne znajdują się
śmy drugi przetarg, w którym firfrakcje, które powinny być zbierane klaracji.
Magdalena Pawlik
ma zaproponowała niższe ceny.
selektywnie, to zgodnie z przepisaZgodnie z nowymi przepisami
mi firma jest zobowiązana powianie będzie już możliwości gromadomić o tym fakcie Urząd Miejski.

Kronika Policyjna

Ukradł narzędzia z budynku mieszkalnego
Nieznany sprawca po uprzednim
wyłamaniu okna remontowanego
budynku mieszkalnego i kłódki
pomieszczenia gospodarczego dostał się do wnętrza i ukradł różnego rodzaju narzędzia. Jego łupem
padły: piła spalinowa, przedłużacz
elektryczny, piła ręczna, radioodbiornik, czajnik oraz ładowarka
wraz z dwoma akumulatorami.
Straty zostały wycenione na kwotę
1500 złotych na szkodę zgłaszającego. Do zdarzenia doszło przy ul.
Kwiatowej w Żarowie.
Pijani rowerzyści
Funkcjonariusze policji zatrzymali
nietrzeźwych rowerzystów, którzy
kierowali rowerem, będąc pod
wpływem alkoholu. Pijani rowerzyści zostali zatrzymani w Siedlimowicach. Pierwszy to 54-letni
mieszkaniec powiatu wrocławskiego (I badanie wykazało 1,16
mg/l, a II 1,17 mg/l), który został
ukarany mandatem. Drugi zatrzymany to 20-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego, który również
kierował rowerem po drodze publicznej (I badanie wykazało 1,11
mg/l, II badanie 1,06 mg/l).
Kradzież tablic rejestracyjnych
44-letni mieszkaniec powiatu
świdnickiego zgłosił, że nieznany
sprawca ukradł 2 sztuki tablic
rejestracyjnych z zaparkowanego
pojazdu VW Golf. Do zdarzenia
doszło przy Placu Wolności w Żarowie.

Oszustwo przez Internet
Podczas sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.
speedfly.pl wouchera nieznany
sprawca wprowadził w błąd
38-letnią kobietę, która poniosła
straty w wysokości 282 złotych.
Sprzedawca nie miał do tego
uprawnień, czym działał na szkodę zgłaszającej.
Ruszyła Akcja „Zima”. Jeden
telefon może uratować życie
W związku ze zbliżającym się
okresem zimowym i spadkami
temperatur, policjanci rozpoczęli
wzmożone działania pn. „Zima
2019/2020” ukierunkowane na
przeciwdziałanie zagrożeniom
życia i zdrowia osób bezdomnych,
bezradnych, ale również osób pod
wpływem alkoholu. W ramach
akcji prowadzona jest współpraca z placówkami pomocowymi.
W związku z tym policjanci udzielają wszelkiej pomocy w dotarciu
do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki. Zwracamy się
z apelem do Państwa – mieszkańców naszego powiatu o przekazywanie policji oraz pracownikom
socjalnym wszystkich informacji
dotyczących osób bezdomnych,
zagrożonych bezdomnością oraz
ludzi starszych, samotnych, ubogich. Nie bądźmy nieczuli również na osoby nietrzeźwe, które
przebywają na mrozie. Wspólnie
możemy im pomóc.

Oprac. Magdalena Pawlik

Zalegasz z czynszem? Odpracuj dług
Najemcy lokali komunalnych i socjalnych, którzy zalegają z czynszem
mogą odpracować swój dług.
Taka forma likwidacji zadłużenia praktykowana jest w gminie
Żarów od kilku lat, aby wspomóc
osoby, które znajdują się w trudnej
sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej i które z różnych życiowych
powodów wpadły w pętlę zadłużenia. Od listopada 2019r., zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza Miasta
Żarów, stawka dla odpracowujących długi będzie wyższa. Kwota
odliczeń za 1 godzinę świadczonej pracy zwiększy się z 8 zł na
15 zł (przy wykonywaniu prac
porządkowych na terenie miasta
i gminy Żarów) i z 10 zł na 17 zł
(przy wykonywaniu drobnych
prac remontowych, malarskich
i konserwatorskich). Ta wartość
pomnożona przez ilość faktycznie
przeprowadzonych godzin pomniejszy dług.
– Zdajemy sobie sprawę, że bardzo
często różne okoliczności życiowe utrudniają terminową spłatę
czynszu, dlatego już od kilku lat
proponujemy właśnie taką formę
odpracowania swoich zobowiązań.
Zależy nam na tym, aby zachęcić
do udziału w programie kolejnych mieszkańców i ułatwić im
rozwiązanie problemu zaległości
czynszowych. Mamy nadzieję, że
podniesienie stawki godzinowej

świadczenia rzeczowego wpłynie
motywująco na mieszkańców
naszej gminy – mówi burmistrz
Leszek Michalak.
Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania zadłużenia.
– Program odpracowywania długów sprawdza się w Gminie Żarów.
Łącznie z tej formy pomocy skorzystało w tym roku 16 osób, a łączna
kwota, jaka została odliczona
osobom korzystającym to kwota
34.424,00 złotych. Przypominamy,
że odpracowanie długów jest uzupełnieniem innych form pomocy,
takich jak możliwość rozłożenia
długu na raty lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia – przypomina Agata Krawiec kierownik
Referatu Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, pokój nr 15, nr tel.
74 30 67 344 lub 74 30 67 348.

Magdalena Pawlik

Ogłoszenie drobne
Sprzedam ok. 2,5 ha ziemi na
Żarowskiej Strefie Inwestycyjnej oraz łąkę w Mrowinach
ok. 1,38 ha. Tel. 74 85 88 585.

Ochrona środowiska

Żarów bez smogu?

Sezon na ogrzewanie rozkręca się. To widać i czuć.
Szczególnie czuć tuż po zmierzchu, gdy zdecydowana
większość używająca węgla w sposób tradycyjny rozpala swoje domowe paleniska. Na szczęście kolejny
ciepły tydzień, chociażby tylko do zmierzchu, pozwala
na rozkoszowanie się świeżym powietrzem, ale tuż po
zmroku… istny horror. Z niemalże każdego komina
wydobywa się ciemny, cuchnący i duszący smo(k)g.
A nie musi tak być. Przecież można zmienić piec
na nowoczesny system ogrzewania, a do tego jest
wiele możliwości dofinansowania wymiany pieców.
ieszkańcy gminy Żarów mogą skorzystać
z dofinansowania na wymianę starych pieców w ramach dwóch programów.
Pierwszy to gminny program wymiany źródeł ciepła
realizowany przez gminę Żarów. Drugi, to program
rządowy „Czyste Powietrze” realizowany jest przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co zrobić, aby otrzymać dotację?

M

1. Gminny program wymiany źródła ciepła:

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe i najemcy lokalu
komunalnego.
Dofinansowanie może wynieść
maksymalnie do 25 procent poniesionych i udokumentowanych
kosztów kwalifikowanych: dla domu jednorodzinnego – 5.000,00 zł; dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 3 500,00 zł; w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów
kwalifikowanych dla takiej instalacji określony
będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań,
jako iloczyn tej liczby i kwoty – 2.000,00 zł.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym
do wyczerpania puli środków przeznaczonych na
w/w program. Więcej informacji można uzyskać pod
nr tel. 74 30 67 375.

2. Program „Czyste Powietrze”

oferuje dofinansowanie wymiany
starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu
prac termomodernizacyjnych budynku.
Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do
użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub
pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła
oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość
dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

Osoby najmniej zarabiające mogą otrzymać
nawet do 90% kosztów wymiany instalacji.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo
stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła
spełniających wymagania Programu, docieplenia
przegród budynku, wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacji odnawialnych źródeł energii
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła. Wysokość dofinansowania: maksymalny
możliwy koszt, od którego liczone
jest dofinansowanie to 53 tys. zł.,
minimalny koszt kwalifikowany
przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
Więcej informacji: http://nowa.
um.zarow.pl/smog

Pasowanie na przedszkolaka
Trzylatki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie dołączyły do grona przedszkolnej społeczności.

P

asowanie na przedszkolaka to szczególny dzień dla
wszystkich dzieci, które
we wrześniu po raz pierwszy
przekroczyły próg przedszkola
oraz pierwszy publiczny występ
przed licznie zgromadzoną publicznością. Podczas uroczystości
przedszkolaki zaprezentowały
swoje umiejętności, które zdobyły
podczas pobytu w przedszkolu.
Śpiewały, tańczyły, recytowały
wiersze i zmagały się z zadaniami,
które przygotowały dla nich wychowawczynie. Po zakończonych

występach dyrektor placówki
Elżbieta Wierzyk zaczarowanym
ołówkiem pasowała dzieci na
przedszkolaków.
– Po pasowaniu jesteście już prawdziwymi przedszkolakami. Z tej
okazji życzę Wam wielu radośnie
spędzonych dni w naszym przedszkolu. Gratuluję wspaniałego
występu artystycznego – mówiła
Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie.
Przedszkolakom i ich rodzicom
serdecznie gratulujemy.

Magdalena Pawlik

Maluchy udowodniły, że są w pełni gotowe, aby zostać prawdziwymi i odpowiedzialnymi przedszkolakami.
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Kochasz dzieci, nie pal śmieci!
O tym, że w piecach nie wolno palić śmieciami wiedzą nawet najmłodsi.

Wspólne zdjęcie uczestników konkursu „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”
wraz z organizatorami.
tralnego ogrzewania jest nie tylko
Mieszkańcy Wierzbnej uświadaszkodliwe, ale także niebezpieczne.
miają dzieciom, jak ważny jest
Dziękuję wszystkim dzieciom,
problem spalania śmieci w przyktóre wzięły udział w konkursie za
domowych piecach i problem nipiękne prace plastyczne. Wykazały
skiej emisji. Stąd akcja ekologiczsię pomysłowością i kreatywnością.
na, którą zorganizowała radna tej
A mieszkańcy, którzy zostawili
miejscowości Zuzanna Urbanik
nam plastikowe butelki otrzymali
„Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.
torbę Eko Wierzbna, które uszyły
Jej zwieńczeniem było rozstrzypanie z Koła Gospodyń Wiejskich.
gnięcie konkursu plastycznego,
Butelki na Eko Torby można wyw którym udział wzięli najmłodsi
mieniać w sklepie u p. E. Cieślik –
mieszkańcy Wierzbnej i Bożanomówi radna Zuzanna Urbanik.
wa oraz wymiana plastikowych
Za udział w konkursie plastyczbutelek na Eko Torby.
nym „Kochasz dzieci, nie pal
– Celem całej akcji było przede
śmieci” wszystkie dzieci otrzymawszystkim uświadamianie społy nagrody i upominki. Zwyciężłeczeństwu, jak poważne konseczynią została Wiktoria Plizga i to
kwencje dla zdrowia i środowiska
właśnie jej praca będzie plakatem
niesie palenie śmieci i innych
promującym akcję ekologiczną.
trujących opałów w piecach doMagdalena Pawlik
mowych. Dzieci już wiedzą, że
spalanie śmieci w piecach cen-

Gdzie w Żarowie powstaną łąki kwietne?

Zakończyły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy gminy Żarów mogli wypowiadać się na temat powstania w Żarowie łąkowych zakątków i zielonych przystanków.

W

ankiecie przygotowanej przez pracowników
Urzędu Miejskiego
w Żarowie internauci typowali
także miejsca na terenie naszego
miasta, w których miałyby powstać łąki kwietne. Wśród najczęściej typowanych propozycji
znalazł się rejon terenu przy stawie miejskim, Park, a także obszar
zielony przed budynkiem Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy
przy ul. Piastowskiej w Żarowie.
– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w przygotowanej ankiecie. Chcieliśmy poznać
Państwa zdanie na ten temat oraz
lokalizacje, w których miałyby
powstać łąki kwietne w naszym
mieście. Taka zieleń pełni wiele
pożytecznych funkcji. Oprócz poprawy estetyki łąki przyczyniają
się do oczyszczania powietrza, pochłaniają więcej pyłów komunikacyjnych i magazynują więcej wody
niż trawniki, są łatwiejsze w utrzymaniu. Ponadto łąki tworzą
naturalne żerowiska dla owadów,
pszczół, motyli i małych zwierząt. To bardzo istotne, zwłaszcza
w kontekście ograniczenia skutków zanieczyszczenia powietrza.
Dlatego w planach jest stworzenie

Czy Park Miejski będzie dobrym miejscem na powstanie łąkowych zakątków? Mieszkańcy twierdzą, że jak najbardziej.
w Żarowie łąkowych zakątków,
które nie tylko upiększą przestrzeń
naszego miasta, będą pięknie
pachnieć, wspaniale wyglądać, ale
również przyciągną owady. Zaplanowaliśmy już także środki na to
zadanie w przyszłorocznym budżecie gminy – mówi Przemysław
Sikora zastępca burmistrza.
Coraz więcej łąk kwietnych i zielonych przystanków powstaje
w różnych miastach. To bardzo
dobry pomysł, zwłaszcza, że
oczyszczają powietrze, tłumią też

hałas, są siedliskiem dla fauny,
poprawiają estetykę oraz są miejscem rekreacji. Czekamy zatem
na wiosnę i pierwsze efekty tego
ekologicznego zadania.
Na terenie Wierzbnej przy
przystanku autobusowym posiane zostały kwiaty i krzewy.
To pierwszy taki zielony przystanek na terenie gminy Żarów.
Powstał dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańców.
Magdalena Pawlik

Kultura

-5-

Nr 18/2019 (176) | 21 XI 2019r.

M

szę świętą, w której
Pomocy Społecznej, Uniwersytetu
uczestniczyli przedstawiTrzeciego Wieku, Związku Emeryciele władzy gminy Żarów,
tów Rencistów i Inwalidów, Klubu
Tegoroczne Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Honorowych Dawców Krwi PCK
instytucji i jednostek funkcjonuNajświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie.
jących na terenie gminy Żarów,
w Żarowie, Żarowskiego Stowarzydyrektorzy szkół wraz z uczniami
szenia „Edukacja” wraz z Placówką
odpowiedzialności za Niepodległą Polskę. Dziś nasza Ojoraz strażacy, celebrował proboszcz parafii ks. dziekan
Wsparcia
Dziennego
„Cztery
Pory Roku”, Związku Nauczyczyzna narodziła się na nowo, żyjemy w Wolnej Polsce. I jePiotr Ważydrąg. Po mszy świętej zebrani przeszli pod Pocielstwa
Polskiego
oddział
w
Żarowie
oraz delegacja Prawa
steśmy dumni, że możemy być Polakami - mówił podczas
mnik Pamięci Narodowej, gdzie wspólnie z mieszkańcami
i
Sprawiedliwości.
uroczystości burmistrz Leszek Michalak.

Święto Niepodległości w Żarowie

Wśród uczestników nie zabrakło również uczniów żarowskich
szkół. Na zdjęciu delegacja SP im. Jana Brzechwy w Żarowie.
Uczniowie szkoły opiekują się sztandarem Kombatantów.
Jak co roku, w Święto Niepodległości złożyliśmy kwiaty pod
żarowskim Pomnikiem Pamięci Narodowej.
odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, złożono wiązanki
kwiatów oraz zapalono znicze w hołdzie tym, którzy zginęli
walcząc o wolną Polskę. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił burmistrz Leszek Michalak.
– 11 listopada 2019 roku – to wyjątkowa data w tegorocznym kalendarzu. W 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości, po 123 latach niewoli, z pochyloną głową, pełni
zadumy i bolesnego skupienia, oddajemy hołd wszystkim
Przodkom, którzy walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń – o wolność dla nas. Bez względu na różnice, jakie
je dzieliły – jedno ich łączyło – Wolna Niepodległa Polska.
Stojąc dziś na tym placu, przed Pomnikiem Pamięci Narodowej pokazujemy, że pamiętamy o cenie wolności i naszej
– Szkolne uroczystości odbyły się w piątek, 8 listopada,
a rozpoczęły się równo o godzinie 11.11 odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu Polski. Uczniowie klas starszych zaśpiewali przygotowane specjalnie z tej okazji pieśni patriotyczne.
Natomiast dzieci z klasy 2 i 3 przedstawiły taniec z flagami, idealnie wpisujący się zarówno powagą, jak i muzyką
w Święto Niepodległości – mówi Małgorzata Wojtusiak z SP
Mrowiny.
Szkoła w Mrowinach przyłączyła się również do akcji „Pozytywna uwaga”. Jest to inicjatywa rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52 na warszawskim Targówku. Obecnie
bierze w niej udział ponad 300 szkół z całej Polski, również
placówka w Mrowinach. Jej nadrzędnym celem jest wpisywanie uczniom w e-dzienniku pozytywnych uwag przez
nauczycieli.
– Będą one dla uczniów motywacją do dalszych starań i lepszego zachowania, a także uświadomią im, że każdy z nich
jest dobry i ma swoje mocne strony. Akcja obejmuje listopad,
bo to najtrudniejszy miesiąc w roku – wcześnie robi się ciemno, dzieci są zmęczone, a nauki jest coraz więcej. Nic jednak
nie stoi na przeszkodzie, by „Pozytywna uwaga” działała
przez cały rok – dodaje Małgorzata Wojtusiak.

Na zajęciach w pracowni przedmiotów przyrodniczych.

Kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej złożyli: delegacja władz gminy Żarów burmistrz Leszek Michalak,
zastępca burmistrza Przemysław Sikora i sekretarz gminy Sylwia Pawlik, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
oraz Sybiraków, policjanci z Komisariatu Policji w Żarowie,
strażacy z Zarządu Głównego Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Żarowie, dyrektorzy, nauczyciele wraz z uczniami SP im. Jana Brzechwy w Żarowie, SP im. Anny Jenke
w Mrowinach, SP im. UNICEF w Imbramowicach, SP im.
Astrid Lindgren w Zastrużu wraz ze Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” i Gromada zuchów „Dzielne
Smoki”, uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Żarowie, delegacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki, Ośrodka

„U nas nie ma
miejsca na nudę”

W Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach wiele
się dzieje. Jak każda żarowska szkoła, uczniowie świętowali
101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, a sama
placówka włączyła się w akcję „Niepodległa dla hymnu”.
Pracownia przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Mrowinach została wyposażona w pomoce
naukowe, które umożliwią realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, takich jak: biologia,
geografia, fizyka i chemia oraz pozwolą młodym ludziom
nabywać wiedzę praktyczną i teoretyczną. Zakup pomocy
naukowych był możliwy dzięki przyznanej ministerialnej
subwencji z rezerwy oświatowej na wyposażenie pracowni
przyrodniczej w kwocie 74.375,00 złotych.
– Budowa narządów ciała, wszelakie procesy chemiczne
i fizyczne, układ słoneczny czy pogoda, mapa – dla uczniów
nie są już żadną zagadką. Zakupione pomoce naukowe są
wykorzystywane prawie na każdej lekcji z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Nauka dzięki nim staje się łatwiejsza, a uczniom łatwiej jest zapamiętać często skomplikowane zjawiska czy budowę różnych komórek oraz organizmów.
Szkoła zakupiła także 6 robotów Photon, dzięki którym

Niepodległościowe śpiewanie w ramach akcji „Niepodległa
dla hymnu”.

W uroczystości wzięli udział także radni Rady Miejskiej.
Na zdjęciu kwiaty składają wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Iwona Nieradka i przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Konieczny.
Zgodnie z tradycją, 11 listopada w Żarowie odbywa się Festiwal Pieśni Patriotycznej. Na scenie Gminnego Centrum
Kultury i Sportu podczas XXI Festiwalu zaprezentowali
się muzycy, zespoły wokalne i śpiewacze oraz chóry. „Warszawskie dzieci”, „Sanitariuszka Małgorzatka” czy „Czerwone maki na Monte Cassino” to tylko niektóre pieśni,
które mogliśmy usłyszeć w wykonaniu muzyków biorących
udział w tegorocznej edycji.
Wyniki XXI Festiwalu Pieśni Patriotycznej dostępne są na
stronie internetowej www.um.zarow.pl, www.centrum.zarow.pl i FB GCKiS.

Magdalena Pawlik

programowanie nie ma już tajemnic, ale przede wszystkim
podczas pracy z nimi jest dużo zabawy – dopowiada nauczycielka Małgorzata Wojtusiak.
„Kreatywne wtorki” to kolejna ciekawa inicjatywa, którą
realizuje Szkoła Podstawowa w Mrowinach. To cykl zajęć
dla rodziców i najmłodszych dzieci.
– Tematem kolejnych zajęć w ramach inicjatywy „Kreatywne wtorki” była jesienna wędrówka, w którą dzieci i rodziców zabrały nauczycielki Magdalena Mision oraz Edyta
Mossoń. Maluchy na początku zajęć miały możliwość poznać jesienne drzewa, liście oraz ich owoce. Dzięki wykorzystaniu różnych kształtów, struktur i kolorów dzieci odgadywały nazwy poszczególnych drzew. Kolejna zabawa polegała
na dopasowaniu liści do poszczególnych kolorów według
zastosowanego wzoru. Wszystkie dzieci poradziły sobie
z tym zadaniem bardzo dobrze, chociaż największą atrakcję
stanowił tunel, który trzeba było pokonać, aby wykonać zadanie. Na zajęciach maluchy bawiły się tańcząc, śpiewając,
wykonując ćwiczenia sportowe z woreczkami oraz chustą
Klanzy. Mamy nadzieję, że zajęcia były atrakcyjne dla dzieci
– mówi Małgorzata Wojtusiak.

Oprac. Magdalena Pawlik

„Kreatywne wtorki” kolejna ciekawa inicjatywa Szkoły Podstawowej w Mrowinach.

Oświata i Kultura
Wieczornica patriotyczna w SP Mrowiny
Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach zaprasza mieszkańców gminy Żarów na uroczystą wieczornicę patriotyczną.

W

ieczornica odbędzie się
w czwartek, 21 listopada o godz. 16.30 na
świetlicy wiejskiej w Mrowinach.
Wieczornica zostanie zorganizowana z okazji Dnia Patronki Szkoły Anny Jenke.

Podczas uroczystości uczniowie
szkoły zaprezentują w programie
artystycznym wiersze, pieśni i tańce patriotyczne. Nie zabraknie
też wspomnień o Patronce Annie
Jenke, która odznaczała się wyjątkową odwagą w obronie Ojczyzny.

Pierwszoklasiści
z SP Żarów po ślubowaniu

Już nie przedszkolaki, a pierwszoklasiści. W piątek, 8 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie odbyło się pasowanie
uczniów na pierwszoklasistów.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie
tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze,
wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich.
Uczniowie byli przejęci, rodzice
wzruszeni, a goście, których nie
zabrakło na uroczystości, głośno
oklaskiwali bohaterów tego dnia.
Wiele emocji wzbudził moment
pasowania, którego czarodziejskim ołówkiem dokonała dyrektor
szkoły Helena Słowik oraz wicedyrektorowie Elżbieta Stencel
i Adam Ciupiński. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały
legitymacje szkolne oraz upominki od nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
– Życzę, aby pobyt w naszej szkole
był dla Was czystą przyjemnością.
Po wielu latach z pewnością będziecie wracać do tego wydarzenia
już w swoich wspomnieniach.
Wielu sukcesów, dużo siły i wytrwałości. Wszystkiego najlepszego

– mówiła Helena Słowik dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie.
Pasowanie na ucznia to jedno
z ważniejszych szkolnych wydarzeń. Pierwszoklasiści składają
ślubowanie i są przyjmowani do
szkolnej społeczności. Upominki
dla wszystkich dzieci przygotował
także burmistrz Leszek Michalak,
życząc im samych sukcesów i niezapomnianych chwil w murach
szkoły.
Gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom, rodzicom oraz wychowawcom klas. Na zakończenie
uroczystości każda klasa, wspólnie
ze swoim wychowawcą posadziła
drzewko jako symbol początku
nowego etapu edukacyjnego.

Magdalena Pawlik
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Premiera książki „Tajemnice Ziemi Żarowskiej” Bogdana Muchy
Kolejna publikacja na temat historii Żarowa jest już dostępna.
czwartek, 14 listopada
odbyła się premiera
książki Bogdana Muchy „Tajemnice Ziemi Żarowskiej.
Przewodnik po miejscach nieznanych i zapomnianych”. W spotkaniu z autorem nowej książki o Żarowie uczestniczyli nie tylko zaproszeni goście, ale również wielu
mieszkańców gminy i okolicznych
miejscowości. Książka „Tajemnice
Ziemi Żarowskiej” to pierwsza publikacja w historii gminy Żarów,
która w szczegółowy sposób opisuje wiele zapomnianych, a często
Bogdan Mucha to pasjonat historii, swoją pasję przekazuje także najnieznanych i tajemniczych miejsc
młodszym mieszkańcom naszej gminy.
na terenie naszej gminy.
przeciwlotniczym pod żarowskim Po spotkaniu można było nabyć
Spotkanie z Bogdanem Muchą
dworcem kolejowym. Autor książ- nową książkę, dlatego do stoiska
prowadził Andrzej Dobkiewicz
ki zdradził także, że nieodkrytych ustawiło się mnóstwo osób.
pisarz, autor wielu albumów z wijest jeszcze wiele tajemnic gminy
Wydawcą książki pt. „Tajemnice
dokówkami i redaktor naczelny
Żarów, dlatego w przygotowaniu
Ziemi Żarowskiej. Przewodnik
wydawnictwa Errata-Kubara-Lajest już kolejna publikacja. Z pew- po miejscach nieznanych i zamina. Uczestnicy mogli dowienością zawiera ona następne hipomnianych” jest Wydawnictwo
dzieć się, jak powstawała książka,
storyczne „perełki”.
Errata-Kubara-Lamina. Partnea także poznać nowe dotychczas
– Bardzo serdecznie dziękuję za
rami wydania są: Gminne Cenniepublikowane ciekawostki
tak liczne przybycie na prezentację
trum Kultury i Sportu w Żarowie
z historii okolic Żarowa. Wśród
mojej książki „Tajemnice Ziemi
(Żarowska Izba Historyczna) oraz
zaprezentowanych ciekawostek,
Żarowskiej”. Dziękuję za Waszą
gmina Żarów. Patronat medialny:
znalazły się m.in. informacje
obecność, wszystkie pytania oraz
Świdnicki Portal Historyczny,
o znaleziskach archeologicznych,
cenne wskazówki, które pomogą mi Wiadomości Świdnickie, Tygodokonanych przez niemieckich
w dalszym rozwikłaniu wielu spraw dnik Dzierżoniowski. Wszyscy
archeologów w latach 30. XX wiehistorycznych. Dla tak wspaniachętni do nabycia książki, mogą
ku nieopodal Wierzbnej, o histołych mieszkańców wypada jedynie
dokonywać zamówień pod nr tel.
rycznych postaciach związanych
tworzyć dalej, co zamierzam i nie
74 85 68 866 oraz adresem mailoz pałacem wierzbneńskiego przepoprzestanę. Dziękuję – mówił po
wym: wydawnictwo@errata.pl.
oratu, a także o fabryce lotniczej
Magdalena Pawlik
spotkaniu Bogdan Mucha.
w Imbramowicach oraz schronie

W

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Święty Mikołaj w Żarowie

Wszystkie osoby posiadające ważną tradycyjną Kartę
Dużej Rodziny (karta plastikowa), o którą wnioskowały
przed 1 stycznia 2018 r. do końca tego roku mogą domówić bezpłatnie drugą formę karty – kartę elektroniczną
(aplikacja na urządzenie mobilne).
– Jest to bardzo wygodna forma karty, gdyż rodzic na jednym telefonie może wyświetlać karty całej rodziny. Dzieci
na swoich telefonach mogą mieć dostęp tylko do własnej
karty w formie elektronicznej. W aplikacji KDR można
również zaznaczyć swoje ulubione punkty honorujące KDR,
sprawdzić mapę partnerów programu oraz wyszukać ich po
lokalizacji i kategorii. Aplikacja informuje o nowych zniżkach oraz partnerach programu – mówi Aleksandra Walada
z Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Rodziny posiadające tradycyjną Kartę Dużej Rodziny,
o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca
tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą - elektroniczną formę tej Karty. Później będzie się to wiązało z opłatą
9,21 zł za kartę.
– W przypadku osób, które będą wnioskowały o nową Kartę Dużej Rodziny, niezależnie czy jest to pierwsza karta,
czy kolejna np. z powodu zmiany danych, warto zaznaczyć
na wniosku od razu obie formy Karty – tradycyjną plastikową i elektroniczną. Taki wniosek nie podlega opłacie
i pozwoli uniknąć w przyszłości opłaty za domówienie drugiej formy KDR. W przypadku wnioskowania o duplikat
Karty także warto zaznaczyć obie formy Karty, niezależnie
od tego, jaką formę KDR miał wcześniej jej posiadacz.
Wnioskodawca poniesie jedynie opłatę za duplikat – 9,56
zł, tak samo, jak w przypadku wnioskowania o tylko jedną
formę Karty – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż Kartę Dużej Rodziny honoruje obecnie 6,1 tys.
partnerów. Oferują oni zniżki w ok. 23,8 tys. lokalizacji
w całej Polsce. Wśród partnerów są zarówno duże ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Do programu może dołączyć każda firma czy instytucja niezależnie
od wielkości, sektora czy zasięgu działania.

8 grudnia o godzinie 15:00 targowisko miejskie
w Żarowie zamieni się w bajkowe Miasteczko
Świętego Mikołaja.
odobnie jak w poprzednich latach będzie
smacznie i kolorowo. Nie zabraknie zabaw
i gier dla dzieci oraz występów artystycznych.
Przejażdżki i zabawy z pomocnikami świętego
Mikołaja, warsztaty zdobienia choinkowych ozdób,
wspólne śpiewanie to tylko niektóre atrakcje i niespodzianki, jakie przygotowali organizatorzy tegorocznego Miasteczka w Żarowie.
Od kilku lat nieodłącznym elementem Miasteczka Świętego Mikołaja jest jarmark bożonarodzeniowy, na którym nie zabraknie oryginalnych
świątecznych ozdób, prezentów, czy smakołyków
kojarzonych ze świętami.

P

Program
▶▶ 15:00 Parada Świętego Mikołaja – start Dworzec
PKP – Kids Dance, Miejska Orkiestra Dęta
▶▶ 15:15 Otwarcie Miasteczka Świętego Mikołaja i Jarmarku Bożonarodzeniowego
▶▶ 15.20 Występ Miejskiej Orkiestry Dętej działającej
przy GCKiS w Żarowie
▶▶ 15.50 Występ zespołu Kids Dance działającego przy
GCKiS w Żarowie
▶▶ 16:00 Zabawy ze świętym Mikołajem i jego pomocnikami, gwiazdkowe listy z życzeniami
▶▶ 16:10 Rozstrzygnięcie konkursu „Co ty wiesz o Żarowie?” – organizator Żarowska Izba Historyczna
▶▶ 16:30 Kolędowanie z chórem Cantate Domino
▶▶ 17:00 Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą
kartkę świąteczną – organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów
▶▶ 17:10 Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Bożonarodzeniowe smaki” – organizator GCKiS
▶▶ 17:30 Wspólne kolędowanie z Orkiestrą Nienadętą
i chórem Senyor Rici

W tym roku do Miasteczka Świętego Mikołaja
zapraszają: Gmina Żarów, Gminne Centrum
Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna Miasta
Magdalena Pawlik i Gminy Żarów, Electrolux Żarów, Smart Work.

Sprawy wsi
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Praca dla pracownika prac porządkowych na cmentarzu
Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Żarowie:
nywanymi przez zakłady pogrzeboi usunięciem zabrudzeń z pomni1. Zamawiający: Gmina Żarów ul.
we i kamieniarskie oraz wykonywaków,
Zamkowa 2, 58-130 Żarów
▶
▶
otwieraniu
i
zamykaniu
bramek
nymi na terenie cmentarza pracami,
2. Opis przedmiotu zamówienia,
pod kątem stanu pozostawionej
wejściowych
w
godzinach
określopolegający na:

▶▶ sprzątaniu kaplicy cmentarnej
przed każdą uroczystością pogrzebową polegającym m.in. na umyciu
posadzki, ławek, katafalku, stojaków na świece olejowe, praniu oraz
prasowaniu raz na kwartał obrusów
znajdujących się na ołtarzu, myciu
raz na pół roku okien, oraz bieżącym uzupełnianiu oleju w świecach,
▶▶ zamiataniu, wykaszaniu, grabieniu,
odśnieżaniu, uszorstnianiu, według
zaistniałych potrzeb, alejek znajdujących się na cmentarzu oraz schodów do kaplicy cmentarnej,
▶▶ sprzątaniu przy kontenerach i pojemnikach na odpady cmentarne
znajdujących się na cmentarzu
i w jego najbliższym otoczeniu,
▶▶ zgłaszaniu konieczności wywozu
odpadów z cmentarza,
▶▶ wykaszaniu kwater tzw. małych
grobów wraz z zebraniem pokosu

nych w Regulaminie Cmentarza
Komunalnego w Żarowie,
▶▶ otwieraniu bram głównych celem
wjazdu m.in. pojazdów opróżniających kontenery na odpady, wjazdu
pojazdów wykonujących prace remontowe na zlecenie Gminy Żarów,
po każdorazowym telefonicznym
zgłoszeniu pracownika Urzędu
Miejskiego w Żarowie,
▶▶ otwieraniu bram głównych celem
dokonania pochówku, lub postawienia nagrobka po otrzymaniu
od osoby wjeżdżającej dokumentu
uprawniającego do wjazdu na
cmentarz, wystawionego przez pracownika merytorycznego Urzędu
Miejskiego,
▶▶ przebywaniu osobiście na cmentarzu komunalnym w Żarowie i nadzorze, przy każdorazowym wjeździe
na teren cmentarza,
▶▶ nadzorze nad czynnościami wyko-

czystości w miejscach realizacji
prac.

3. Termin realizacji zamówienia:
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
4. Ofertę należy złożyć w terminie
do 29.11.2019 r.:

▶▶ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
▶▶ przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 29.11.2019 r. godz. 15:30),
▶▶ faksem na numer 74 85 80 778
▶▶ e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl w formie skanu oryginału
zawierającego podpis osoby składającej ofertę

5. Wymagana data wpływu
29.11.2019 r. godz. 15:30
4. Osoba do kontaktu: Tomasz
Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 30 67 334.

Laureaci konkursu „Zasłużeni w walce o Niepodległość”
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości biblioteka w Żarowie zorganizowała dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny „Zasłużeni w walce o Niepodległość”.
i regulaminem konkursu, technikę wykonania, oryginalność, estetykę. Dziękujemy za udział w konkursie.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe
oraz okolicznościowe dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania – mówi Katarzyna Baryliszyn z żarowskiej biblioteki.
Wyniki konkursu „Zasłużeni w walce o niepodległość”
Kategoria klasy I-III:
▶▶ I miejsce – Maja Dawlewicz, kl. I „c” SP Żarów,
▶▶ II miejsce – Dominika Niedźwiecka, kl. III SP Mrowiny,

Nagrodzeni laureaci konkursu „Zasłużeni w walce
o Niepodległość”.
O najładniejszą pracę rywalizowali uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie i Szkoły
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.
– Celem konkursu była popularyzacja i wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży poprzez
pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych
polskich świąt państwowych. Oceniając prace plastyczne braliśmy pod uwagę zgodność prac z tematem

Kategoria klasy IV-VI:

▶▶ I miejsce – Malwina Sikora, kl. VI „f ” SP Żarów,
▶▶ II miejsce – Karol Konieczny, kl. VI „e” SP Żarów,
▶▶ III miejsce – Emilia Chrzan, kl. V „e” SP Żarów oraz
Angelika Kołodziejczyk, kl V „e” SP Żarów,
▶▶ Wyróżnienia:
▶▶ Anna Cargill, kl. VI „d” SP Żarów,
▶▶ Lena Gawrońska, kl. VI „c” SP Żarów,
▶▶ Wiktoria Motak, kl. VI „c” SP Żarów,
▶▶ Wiktoria Wójcikowska, kl. VI „c” SP Żarów,

Kategoria klasy VII-VIII:

▶▶ I miejsce – Kornel Mikołajek, kl. VII „a” SP Żarów.

Tytuł Wicemistrzów dla Redy i Czyżewskiego
Finałowa runda MSP Rally Trophy, która odbyła się w dniach 9-10 listopada w Dzierżoniowie zakończyła się dla
żarowskiej załogi Grzegorz Redy i Marcina Czyżewskiego zdobyciem tytułu Wicemistrzów MSP Rally Trophy.
Trophy w klaW pierwszej próbie, na odcinku,
sie pierwszej
który odbywał się dwukrotnie
2019. Dziękupo zmroku, zawodnicy pokonali
jemy za cały
wszystkich rywali. Jednak była to
sezon sponsotylko próba zorganizowana głównie z myślą o kibicach, dlatego nie rom, bez których nie byliwliczano jej do klasyfikacji rajdu.
byśmy w stanie
– W tym sezonie po raz ostatni
wystartować
wystartowaliśmy w finałowej rundzie MSP Rally Trophy, która mia- w obu cyklach
(w sumie
ła swoją bazę w Dzierżoniowie.
Był to 4 BSK TECH Rajd Wikinga. 9 startów).
Jednocześnie
Prawdziwe ściganie rozpoczęło się
myśląc o kow niedzielę, 10 listopada, kiedy na
lejnym sezonie
załogi czekało 6 odcinków specjalzapraszamy
nych (dwa przejeżdżane w trzech
Na drugim miejscu na podium żarowska załoga: Grzefirmy, które
pętlach). Jak się okazało, pomimo
gorz Reda i Marcin Czyżewski.
byłyby chętne
naszych obaw o moc auta na tle
Geospace, Auto Zywer, Serwis Park
zamieścić reklakonkurencji, walka była dość wyoraz wszystkim, którzy w jakikolmę na naszym aucie, jednocześnie
równana, udało się nawet wygrać
wiek sposób pomagali Nam w miwspierając starty załogi z Żarowa
4 odcinek. Na mecie zameldowali(miejsca jest wystarczająco). Dzię- jającym sezonie – mówi Grzegorz
śmy się na drugiej pozycji w klasie
Reda.
pierwszej, tym samym zdobywając kujemy: Gmina Żarów, Euro-Car,
Oprac. Magdalena Pawlik
tytuł Wicemistrzów MSP Rally
Auto-Shop, Strefa Okazji, DSSE,

Aktualny rozkład jazdy autobusów
na stronie internetowej
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie można sprawdzić
aktualny rozkład jazdy autobusów kursujących przez poszczególne miejscowości na terenie gminy Żarów.
Wystarczy wejść na stronę: www.nowa.um.zarow.pl/komunikacja.html
i odnaleźć interesujący
nas przystanek. Rozkłady
jazdy autobusów opracowano na podstawie
zatwierdzonych przez Starostwo
Powiatowe w Świdnicy rozkładów
jazdy przedstawionych przez przewoźników i będą uaktualniane,
w momencie ich zmiany. Przewoźnicy odpowiadają za opóźnienia i braki kursów, dlatego uwagi
na ten temat należy kierować do
przewoźnika:

▶▶ UT Ptak tel. 605 536 083,
▶▶ UT Pilarska tel. 530 009 578,
▶▶ UT Księżnik tel. 693 720 541,
▶▶ MATBUS Rzeszut tel. 698 266 689.

Przypominamy także mieszkańcom Mrowin, że w związku
z trwającymi pracami w ramach
budowy kanalizacji, tymczasowy
przystanek autobusowy w Mrowinach zlokalizowany jest przy ul.
Szkolnej (w pobliżu mostu).
– Informujemy, że w związku
z budową kanalizacji w Mrowinach, kursy autobusów przez
Mrowiny będą się odbywać przez
żarowską podstrefę WSSE z pominięciem przystanków zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego
w Mrowinach. Ze względu na wydłużenie trasy przejazdu autobusu
przestrzegamy przed możliwymi
opóźnieniami przyjazdu bądź odjazdu autobusu. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość – mówi Anita Juralewicz
z Referatu Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Pasażerowie mogą również uzy-

skać informacje o rozkładach jazdy autobusów,
sczytując za pomocą
smartfona umieszczone
na przystankach kody
QR. Skanując kod QR
można odczytać aktualny
rozkład jazdy autobusów – plik
w formacie pdf, stąd też w smartfonie konieczne jest zainstalowanie czytnika plików pdf oraz
czytnika kodów QR, które można
pobrać bezpośrednio ze sklepu
Play dla Androida oraz sklepu
Microsoft (iPhone ma czytnik).

UWAGA!
Niektóre osoby, które zechcą
skorzystać z rozkładów jazdy za
pomocą przeglądarki na smartfonie pracującym pod systemem
Android mogą otrzymać komunikat informujący, że plik jest niedostępny (rozkłady jazdy to pliki
pdf). To efekt braku poprawnych
ustawień przeglądarki w Androidzie w smartfonie.
Konieczne jest sprawdzenie ustawień i zaznaczenie tego, że przeglądarka (najczęściej Chrome)
ma otwierać pliki pdf. Konieczne
może być również doinstalowanie
programu do odczytu plików pdf.
Do odczytania kodu QR umieszczonego na rozkładach jazdy niezbędne jest posiadanie odpowiedniego programu. Ten program nie
jest zainstalowany w smartfonach
pracujących pod Androidem
i Windowsem. Polecamy zainstalowanie programu płatnego
– unikniemy niechcianych reklam
i ewentualnego zawieszania systemu.

Nowe miejsce zabaw dla dzieci
U zbiegu ulic Jodłowej i Wierzbowej w Żarowie powstaje nowy plac zabaw. Dzieci będą mogły korzystać z różnych bezpiecznych i kolorowych
urządzeń zabawowych.

Miejsce to zostanie również niebawem ogrodzone.
– Na osiedlu domków jednorodzinnych, przy ul. Jodłowej
i Wierzbowej powstaje nowe miejsce zabaw dla najmłodszych. Do
dyspozycji dzieci są huśtawki, karuzela i sprężynowce. Dodatkowo,
plac zostanie także ogrodzony, tak
aby zapewnić bezpieczeństwo jego
użytkownikom. Całkowity koszt
budowy placu zabaw, montażu nowych urządzeń zabawowych oraz

ogrodzenia to kwota 42.299,23 złotych. Inwestycja finansowana jest
ze środków własnych budżetu gminy Żarów – mówi Agnieszka Gołuch z Referatu Inwestycji i Dróg
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Nowy plac zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych, który niebawem zostanie oddany do użytku
najmłodszych powstał w miejscu,
w którym od dawna brakowało
takiego obiektu.
Magdalena Pawlik

Sport
Memoriał pamięci
Kazimierza Bordulaka
Siatkarski Memoriał, poświęcony pamięci Kazimierza Bordulaka był
okazją do wspomnień wieloletniego działacza sportowego, prezesa żarowskiego Chemika.

W turnieju zorganizowanym
przez TKKF Chemik Żarów zobaczyliśmy cztery drużyny. Na
zaproszenie żarowskiego klubu
tradycyjnie odpowiedziały kluby z Katowic oraz Wieruszowa.
Otwarcia zawodów dokonali
włodarze miasta oraz przyjaciele,
wśród których znaleźli się Leszek
Michalak, Przemysław Sikora, Lilla Gruntkowska, Tadeusz Pudlik,
Jan Caliński.
– Spotykamy się dziś na I Memoriale pamięci naszego przyjaciela
Kazimierza Bordulaka. Cieszę
się, że każdy przyjął zaproszenie.
Jedni, aby zaprezentować dobrą
grę w siatkówkę, a inni, aby dopingować i wspierać zawodników.
Wszyscy jesteśmy tutaj dziś obecni,
aby wspominać Kazimierza, który zapewne patrzy teraz na nas
z góry i jest dumny, że w Żarowie
rozgrywa się kolejny mecz siatkówki. Dziękuję i mam nadzieję,
że będziemy się spotykać każdego
roku, aby uczcić pamięć naszego
przyjaciela i wielkiego miłośnika
piłki siatkowej – mówił podczas
otwarcia Zbigniew Sionko prezes
TKKF „Chemik” Żarów.

W całym turnieju zwyciężył
pierwszy zespół TKKF Chemik
Żarów przed Boroki Katowice,
Kubusie Wieruszów, oraz TKKF
Chemik II Żarów. Najlepszym
siatkarzem wybrano Tomasza
Chlipalskiego (Chemik I Żarów).
Zawodników do większego wysiłku mobilizowały cheerleaderki
Kids Dance z GCKiS.
TKKF Chemik I Żarów: Ireneusz
Pękała, Jakub Szram, Jakub Borowy, Tomasz Chlipalski, Tomasz
Smereka, Stanisław Dobrowolski.
TKKF Chemik II Żarów: Jacek
Kruk, Krzysztof Jachimowicz,
Filip Slatan, Adrian Smagło, Jakub
Wiśniewski.
Imprezę wsparli: Lilla Gruntkowska, Tadeusz Pudlik, Beata i Stanisław Łukaszów, Tadeusz Dalgiewicz, Ireneusz Pękała.
Współorganizatorem wydarzenia
było Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie.
Po zakończeniu turnieju zawodnicy i zaproszeni goście udali się na
cmentarz, aby złożyć symboliczną
wiązankę kwiatów i zapalić znicze
na grobie Kazimierza Bordulaka.

Krzysztof Dutkiewicz

Sportowy flesz

Rusza Electrolux Cup

Rusza Żarowska Liga Futsalu
Electrolux Cup sezon 2019/20!
Tytułu mistrzowskiego bronią
piłkarze Cannabis, jednak apetyt
na zwycięstwo ma wiele ekip.
Wszystkie mecze rozgrywane
będą w hali sportowej GCKiS
w Żarowie przy ul. Piastowskiej
10A (wstęp bezpłatny). Start
1. kolejki 23 listopada. Zakończenie rozgrywek zaplanowano w połowie lutego. Sponsorem głównym
jest Electrolux Żarów. Organizator: GCKiS w Żarowie.

Dla Niepodległej

Ponad 100 uczniów uczciło
101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, biorąc udział
w biegach przełajowych. Impreza
nie miała charakteru rywalizacji,
a dla wszystkich uczestników
organizatorzy GCKiS w Żarowie
oraz ULKS Piast 2008 Żarów
przygotowali okolicznościowe
medale oraz dyplomy.

Z koroną maratonów

Bogusława Bielecka (51 l.) może
pochwalić się zdobyciem Korony

Maratonów Polskich. Zawodniczka w Poznaniu na królewskim dystansie osiągnęła rezultat 05:19:26.

Finał krajowy dla Imbramowic
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Złote Kolce rozdane
W pięknej scenerii hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala
100-lecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

P

odczas Gali wręczono Złote
Kolce – nagrody w rankingu
„Przeglądu Sportowego”
oraz PZLA dla najlepszych zawodniczek i zawodników roku. Tradycyjnie wybrano trenera roku.
W Złotych Kolcach obok premii za
osiągnięcia w imprezach mistrzowskich i cyklicznych zawodach
IAAF wlicza się także za miejsca
w dorocznych tabelach światowych oraz w rankingu światowy,
uwzględniając sezon letni i halowy,
co w sumie daje pełen obraz dokonań każdego zawodnika.
W ten sposób wśród pań zwyciężyła Joanna Fiodorow. Młociarka triumf w rankingu Złotych
Kolców zawdzięcza m.in. dzięki
zdobyciu srebrnego medalu na
Mistrzostwach Świata w Dosze
oraz wysokiej lokacie na listach

światowych.
Najlepszym lekkoatletą został
Marcin Lewandowski. Biegacz jest
pierwszym średniodystansowcem,
który zdobył Złote Kolce od 1970
roku, czyli pierwszej edycji rankingu. Wtedy triumfował Henryk
Szorodykowski.
Nas bardzo ucieszyła wiadomość
o ponownym wyborze Jolanty
Kumor na trenera roku. Podczas
tegorocznych Mistrzostw Świata
doprowadziła swojego wychowanka Pawła Fajdka do czwartego z rzędu złotego medalu. To
ogromny sukces specjalizującej
się w konkurencji rzutu młotem
trenerki.
– Bardzo chciałabym podziękować
mojemu mężowi, który jest dla
mnie moim bohaterem oraz mojej
całej rodzinie. Dziękuję Pawłowi,

Piłkarska jesień zakończona
Zakończyła się piłkarska jesień. W dzisiejszym wydaniu gazety podsumowujemy ligi, w których występują zespoły z terenu gminy Żarów.
Kłodzczanie z dorobkiem 34.
na własnym boisku rozgromili
punktów zostali mistrzem jesieni
Kryształ Stronie Śląskie 8:0. Tawałbrzyskiej okręgówki. Nysa nad kim samym rezultatem zakończył
drugim w tabeli zespołem z Lusię mecz wyjazdowy żarowian ze
bawki ma sześć punktów przewaSpartą Ziębice. Najbardziej dotkligi, jednak Orzeł rozegra jeszcze
wą porażkę Zjednoczeni zanotojedno zaległe spotkanie z Karoliną wali w meczu z Gromem Witków,
Jaworzyną Śląską. Mecz wicelideprzegrywając na własnym boisku
ra z Karoliną zostanie rozegrany
0:4. Po 9. kolejce z rozgrywek
24 listopada. Zjednoczeni Żarów
wycofała się Victoria Tuszyn, a jej
rundę kończą na szóstym miejscu. wyniki zostały anulowane.
Wciąż na granicy spadku balansuW zespole prowadzonym przez
ją piłkarze Wierzbnej oraz MroMacieja Jaworskiego doszło do
sporych roszad w składzie. Celem win. Występujący w dwóch grupach wałbrzyskiej kl. A zawodnicy
nadrzędnym po spadku z IV ligi
posiadają zaledwie kilkupunktową
jest ogrywanie młodych zawodników. W pierwszej drużynie wyprzewagę nad ostatnimi zespołastępują nawet szesnastolatkowie.
mi w ligach. W grupie pierwszej
W całej rundzie biało-niebiescy
Zieloni zwyciężyli w czterech
zdobyli 22. punkty. Sześciokrotpojedynkach, remisując w jednie żarowianie pokonali swojego
nym meczu i przegrywając aż
rywala. Cztery razy spotkanie
dziesięć spotkań. Podopieczni
zakończyło się remisem. CzteroMariusza Kowalskiego w stawce
krotnie Żarów schodził z boiska
szesnastu zespołów plasują się na
pokonany. Dzięki ponadprzeciętdwunastym miejscu. Na półmetnej skuteczności Zjednoczeni oraz ku rozgrywek najlepsza Victoria
kłodzka Nysa ustanowili rekord
Świebodzice. W strefie komfortu
rundy strzelonych bramek u siebie również nie znajdują się występujący w II grupie A. klasy zawodnioraz na wyjeździe. Kłodzczanie

Od wielu lat pod wodzą Janusza
Dominika uczniowie SP w Imbramowicach potwierdzają klasę,
zwyciężając ważne zawody w unihokeju. Podczas
Finału Dolnośląskiego reprezentacja
chłopców wygrała
w swojej kategorii
wiekowej, a to oznacza, iż czekają ich
intensywne treningi,
gdyż w przyszłym
roku zmierzą się
z najlepszymi młoSP w Imbramowicach zagłębiem unihokeja! Kodzieżowymi drulejny duży sukces uczniów!
żynami z Polski na
H. Anusz, Z. Anusz, M. Chrebela,
zawodach w Elblągu.
A. Józefiak, K Zajonz, E. Nowak,
Na trzecim miejscu finał wojeK. Pająk, A. Łazarek.
wódzki zakończyły dziewczęta.
Chłopcy: E. Kubanek, T. Seruga,
Szczęśliwy Wałbrzych
G. Anioł, W. Baczyński, W. GaW zgłoszonym do rankingu FIDE,
jewski, W. Maziarz, A. Bernatowałbrzyskim PEGAZ Festiwalu Szawicz, Ł. Szkudlarek, Ł. Statnik,
chowym dobrze zaprezentowali się
M. Lejba, J. Grabowski, M. Dozawodnicy Gońca Żarów. Z tytułem
browolski. Dziewczęta: O. Brańka,

wicemistrzowskim przyjechał Marek Szmyd, a z brązowym medalem
Łukasz Reichel. Jowita Dranka zakończyła rywalizację na 7. miejscu.

Półmetek rozgrywek

Na półmetku rozgrywek są wychowankowie MOW Mrowiny,
biorący udział w Dolnośląskiej
Lidze Piłki Nożnej Ośrodków
Resocjalizacyjnych. Podopieczni
Zbigniewa Ogryzka dzięki dobrej
postawie awansowali z trzeciej na
drugą pozycję w tabeli. Po niefortunnej przegranej z MOW Nysa
i remisem z liderem MOW Lwówek Śl., przyszła passa zwycięstw.
Na boisku pokonani zostali: Brzeg
Dolny, Jawor, Wrocław, Jelenia
Góra, Zgorzelec. MOW Mrowiny:
S. Lewicki, S. Magnus, P. Zaraziński, K. Czermak, T. Brodziński,

dzięki któremu ja również tutaj
jestem. Kiedyś trener Czesław Cybulski powiedział do mnie, że trener rośnie razem z zawodnikiem.
Czesławie bardzo ci dziękuje za
wiele cennych wskazówek. Korzystając z okazji dziękuję Bolkowi
Lubikowskiemu, od którego bardzo
dużo się nauczyłam. Słowa podziękowania kieruję również w stronę
mojego przyjaciela Zygmunta
Worsy, to on założył klub, w którym stawiałam pierwsze kroki.
Dziękuję Polskiemu Związkowi
Lekkiej Atletyki oraz wszystkim
przyjaciołom, którzy nas wpierają
– powiedziała po wręczeniu statuetki Jolanta Kumor, dla której to
już kolejny tytuł trenera roku.
Paweł Fajdek tym razem uplasował się w rankingu na drugiej
pozycji. Przypomnijmy, iż w tym
roku po raz czwarty z rzędu młociarz zdobył tytuł Mistrza Świata!

Krzysztof Dutkiewicz

cy Wierzbianki Wierzbna. Zespół
prowadzony przez Sebastiana
Błaszczyka odniósł cztery zwycięstwa, tyle samo remisów oraz
siedem porażek, co łącznie dało
szesnaście punktów i czternastą
pozycję, wśród szesnastu drużyn.
Na pierwszym miejscu zameldował się Cukrownik/Polonia Pszenno, który do samego końca będzie
walczyć o awans z drugim w tabeli
zespołem z Marcinowic.
Po raz pierwszy od kilku sezonów
nie mamy żadnego przedstawiciela w B-klasie, który kończy jesień
w czołówce. Po dobrym początku
sezonu w wykonaniu Błyskawicy
Kalno przyszedł czas porażek.
W ostatnich siedmiu pojedynkach
Błyskawica schodziła z boiska pokonana. Takie rezultaty zepchnęły
piłkarzy aż na dwunastą pozycję.
Czternaste miejsce dla Zrywu Łażany. Miejsce niżej i przedostatnia
pozycja dla debiutujących piłkarzy
Silesia Żarów. W czołówce liderujący Podgórze Wałbrzych posiada
punktową przewagę nad Zielonymi Mokrzeszów. Trzy punkty straty do wałbrzyszan mają rezerwy
AKS Strzegom.

Krzysztof Dutkiewicz

S. Kuriata, T. Kryściak-Pacholski.

O szablę Piłsudskiego

Liczna reprezentacja Gońca Żarów wzięła udział w świdnickim
9. Turnieju Szachowym o Szablę
Piłsudskiego.
Wśród juniorów do lat 8. trzecie
miejsce dla Filipa Henninga.
Pozostałe miejsca:

▶▶ Gr. A: 11. P. Borowski, 31. M. Bieszczad, 40. M. Cygan, 53. J. Komaniecki.
▶▶ Gr. B: 15. A. Kołodziejczyk,
12. A. Michalska, 25. J. Podolak,
27. W. Komaniecka, 30. A. Ratkowski, 41. G. Gołębczyk.
▶▶ Gr. C. 9. S. Gawroński, 10. A. Kądziołka, 13. J. Bednarski, 18. P. Czermański, 19. M. Borkowska,
32. F. Stencel, 33. D. Shestakov,
41. A. Karolczak, 46. M. Stankowski.
Krzysztof Dutkiewicz

